BTAC, Nico P.R. Bakker, 31 mei 2019

TA: Technische Conditie
MARKETING
Meer informatie
Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl
of bel 0900 MARKETS
(0900 6275387; lokaal tarief)
Twitter: @TheDailyTurbo

AEX index®
‘Tijd voor een bodem...’

Daggrafiek AEX index®
Op het korte termijn speelveld overheerst
een proces van lagere toppen en lagere
bodems, met eveneens koersvorming onder
de SMA lijn en de andere indicatoren in een
minstand. Beren duidelijk aan de leiding,
maar voor hoe lang nog? Koersvorming
nipt boven de stippellijn (dat is de weekly
55SMA lijn) en de swingteller vandaag op
-8, met een vederlichte positieve divergentie
op de RSI zou voldoende moeten zijn om
bodemstampers naar het veld te trekken.
Maar dan moeten er meerdere witte
candles verschijnen. Zo niet, dan blijft de
berendruk toenemen.
Conditie: Down.
Coaching: bij voldoende bodemvorming
boven 541/540 zijn er offensieve rebound
kansen.
Grafiek uit ProRealTime Software
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Weekgrafiek AEX index®
Er is een pittige correctie gaande op het
weekspeelveld, getuige de zwarte candles,
de swingteller op -4 en de dalende RSI. De
Fibo zone op 555 tot 545 is reeds betreden,
de SMA op 541 wordt bijna bereikt. De RSI
raakt de 50-lijn, dus nu zou er gebodemd
kunnen worden. En dat zou goed passen in
het plaatje, want dan wordt er een hogere
bodem gevormd op de plek waar je dat
mag verwachten. Anders gezegd, er is
niet veel ruimte meer voor extra correctie,
anders komt de trend in gevaar. Maar
eens bezien wanneer er een witte candle
verschijnt om een trendbreuk af te wenden.
Conditie: Resistance (Correctie).
Coaching: na een succesvolle correctie zijn
er koopkansen voor trendbeleggers.
Grafiek uit ProRealTime Software
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De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en
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standpunten in deze publicatie.
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